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Agenda Algemene Ledenvergadering NNV 
25 april 2022 

 

De ALV vindt plaats tussen 19.30-21.00 uur.  
Locatie: in Zoom 
 
Leden kunnen tot 72 uur voor aanvang van de vergadering vragen indienen bij 
het bestuur via directeur@nnv.nl. Deze worden beantwoord via de website of in 
de vergadering. 
 
 
Vergaderpunten: 
1. Opening en vaststellen agenda 
 
2. Verslag ALV 1 april 2021 (NNV-2021-122) 
 
3. Terugblik op 100 jaar NNV in 2021 

Sijbrand de Jong, voorzitter van het organisatiecomité, blikt terug. 

 
4. NTvN 

Hoofdredacteur Yannick Fritschy doet verslag. 

 
5. Afsluiting van het verenigingsjaar 2021 

• Jaarverslag (NNV-2022-114) 

• Financiële jaarrekening (NNV-2022-103a en b) – De accountant heeft de jaarrekening 
gecontroleerd en akkoord bevonden. 

 

6. Voorzittersoverdracht 
De NNV-leden kozen Christa Hooijer in 2021 tot toekomstig voorzitter. Na een jaar als vice-
voorzitter te hebben meegedraaid, neemt zij tijdens de ALV de voorzittershamer over van 
Diederik Jekel. 

 
7. Bestuurswisselingen 

• Ana Sobota (TU/e) en Elwin Savelsbergh zijn aftredend en niet herkiesbaar. 

• Peter Brussaard (AdValor), Julia Cramer (UL) en Mark Golden (UvA) zijn aftredend en 
stellen zich herkiesbaar. 

• Boy van Minderhoud (TU/e) stelt zich verkiesbaar. 

• Miriam Sterl (promovendus NIOZ) stelt zich verkiesbaar. 

• Huib van Rijt stelt zich verkiesbaar (Trainee Patent Attorney). 

• Sander Senhorst stelt zich verkiesbaar (binnenkort promovendus aan TUD). 

• Dennis Uitenbroek wordt opgevolgd als voorzitter van vereniging SPIN en zijn opvolger 
Sibren Wobben maakt daarmee q.q. deel uit van het AB van de NNV. 

 
8. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement 

• De huidige statuten zijn in te zien op https://www.nnv.nl/Statuten/. Voorgestelde 
wijzigingen zijn te vinden in NNV-2022-125. 
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• Het huidige huishoudelijk reglement is in te zien op https://www.nnv.nl/algemeen-
huishoudelijke-reglement/. Voorgestelde wijzigingen zijn te vinden in NNV-2022-120.  

De ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in 
statuten en huishoudelijk reglement. 

 
9. Visiedocument NNV 

Het bestuur van de NNV heeft een visiedocument (NNV-2022-121) opgesteld dat de komende 
jaren als leidraad geldt voor het beleid en de bijbehorende acties. Het wordt aan de leden 
aangeboden. 

 

10. WVTTK/Rondvraag 
 
11. Sluiting 
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